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Onderurerp: jaarverslag 2011 AFLO

Geachte voorzitter en leden van de Statencommissie,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 201'l van de AFLO aan

Wijvertrouwen erop u híermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,
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Voorwoord 

In 2011 is de AFLO verdergegaan op de in 2010 ingeslagen weg. Het is een jaar 

geweest met hoge en lage opkomsten, een vergadering in de krochten van het 

provinciehuis, twee themagroepen die ongevraagde adviezen gaven maar ook met 

een themagroep die niet op gang kwam. Helaas hebben we afscheid moeten nemen 

van de leden van de ministeries, maar gelukkig trokken we voor het eerst 

belangstelling van burgers. Uit een werkconferentie bleek dat de AFLO wèl en nièt 

werd gewaardeerd door bestuur en ambtenaren. Het komende jaar zal cruciaal blijken 

voor het voortbestaan van de AFLO. 

 

 

Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving 
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Dit jaarverslag is gemaakt door Renata Dingemanse, secretaris van de AFLO, 

eenheid VTH, provincie Drenthe. 

 

De foto’s in het jaarverslag zijn gemaakt tijdens de vergadering van 27 januari 2012, 

de fotograaf is Lars Blaauw. 



 3 

1. Inleiding 

De Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving Drenthe (in het vervolg AFLO 

genoemd) is het adviesorgaan van gedeputeerde staten en provinciale staten voor 

provinciaal beleid over de fysieke leefomgeving (groen, water, bodem, milieu en 

energie), ruimte en mobiliteit.  

 

De AFLO is ingesteld op grond van de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke 

ordening en de Waterwet. Haar taak is GS en PS gevraagd en ongevraagd te 

adviseren over onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.  
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2. Het functioneren van de AFLO in 2011 

 

 

2.1. Activiteiten 

 

2.1.1. Commissievergaderingen 

In 2011 waren er 5 reguliere geplande commissievergaderingen. In deze 

vergaderingen zijn diverse onderwerpen behandeld. Een aantal onderwerpen is 

aangedragen door de ambtelijke organisatie, in die gevallen was er altijd een 

behandelend ambtenaar aanwezig om het onderwerp toe te lichten. Een aantal 

onderwerpen is uit de AFLO zelf naar boven gekomen. Deze onderwerpen zijn 

uitgewerkt in themagroepen, bestaande uit drie à vier leden van de AFLO.  

 

2.1.2. Themagroepen 

Dit jaar zijn volgens planning weer themagroepen ingesteld. Het idee van 

themagroepen is om ideeën die opkomen vanuit de leden van de AFLO verder uit te 

werken in kleinere deelgroepen. Er zijn in 2011 drie onderwerpen gekozen: Natuur- 

en milieueducatie, Biobased Economy en Ruimtelijke inpassing van schaalvergroting 

in de melkveehouderij. De laatste twee onderwerpen hebben geleid tot een advies, 

het eerste onderwerp is doorgeschoven naar 2012. 

 

2.1.3. Werkconferentie AFLO/CLG 

De AFLO heeft op dit moment vier subcommissies. Van deze subcommissies is de 

CLG (commissie landelijk gebied) de enige die nog actief is. In 2010 heeft een 

visitatiecommissie, ingesteld om een Mid Term Review ´Investeringsbudget Landelijk 

Gebied´ te maken, een rapport uitgebracht: Meer uut ’t stro zetten, in de 

wandelgangen het rapport van Van Dijk genoemd. (Lysias Advies B.V., 30 juni 2010)  

 

In dit rapport staan adviezen over de aard van de onderwerpen die de AFLO en de 

CLG zouden moeten oppakken, de CLG onderwerpen gerelateerd aan het landelijk 

gebied en de AFLO meer strategisch, gericht op landelijk èn stedelijk gebied. Naar 

aanleiding van de discussie die hierover ontstond heeft de provincie op 4 juli 2011een 

werkconferentie AFLO – CLG georganiseerd. De doelstelling was samen met de 

leden van de twee commissies, het bestuur en de ambtenaren van de provincie 

Drenthe bespreken wat de adviesvraag van het bestuur is, en op welke wijze het 

beste aan deze adviesvraag voldaan zou kunnen worden.  

 

De middag is een inventarisatie van de levende denkbeelden gebleken. De 

overheersende denkbeelden waren dat de eigen commissie belangrijk is, dat het 

belangrijk is dat het bestuur aan tafel zit, dat het belangrijk is dat de gedeputeerde 

géén voorzitter is en dat het belangrijk is dat de gedeputeerde wèl voorzitter is. 

 

Vervolgens heeft de provincie Arjan van Harten de taak gegeven uit deze 

denkbeelden, samen met interviews met de direct betrokkenen, een advies voor het 

bestuur te destilleren. Begin 2012 wordt dit advies behandeld in het 

portefeuillehouderoverleg (management en gedeputeerde(n)).  
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2.1.4. Overleg met gedeputeerden 

De voorzitter van de AFLO, de heer Van Nieukerken, heeft, samen met de secretaris, 

mevrouw Dingemanse, in 2011 verschillende gesprekken gevoerd met 

gedeputeerden mevrouw Klip-Martin en de heer Munniksma. De gesprekken hadden 

tot doel de positie van de AFLO binnen de provinciale organisatie helder te maken en 

te versterken. Deze gesprekken hebben onder andere geleid tot een 

vervolgonderzoek op de werkconferentie AFLO/CLG. De resultaten van dit 

vervolgonderzoek worden in januari 2012 bestuurlijk besproken. 

 

2.1.5. Kennismaking met de Statencommissie Omgevingsbeleid 

Op 30 november 2011 heeft een delegatie van de AFLO kennisgemaakt met de 

nieuwe leden van de Statencommissie OGB. De AFLO heeft een presentatie gegeven 

over haar werkzaamheden, dit heeft geleid tot een discussie over de behoefte aan 

advies van de Staten en de mogelijkheden die de AFLO daartoe heeft. De 

Statencommissie heeft aangegeven dat ze in een graag vroeg stadium geïnformeerd 

willen worden, en dat vooral de ongevraagde adviezen interessant zijn. De AFLO zou 

kunnen uitgroeien tot een platform om te komen tot kruisbestuiving. Er is afgesproken 

dat de AFLO de langetermijnagenda van de provinciale staten nauw in het oog houdt. 

Afhankelijk van de onderwerpen kunnen leden aanschuiven bij de 

statenontmoetingen.  

 

2.1.6. Overleg met ambtenaren 

De voorzitter en de secretaris hebben in 2011 verschillende malen overleg gevoerd 

met ambtenaren van de provincie om de mogelijkheden voor de AFLO te 

inventariseren. Zij hebben gesprekken gevoerd met Paul van Eijk (manager ROM&N), 

Marcel Armand van Nieuwpoort (manager SEO), Willem Huizing, Jeroen Akse, 

Wendy Schutte, Roel Klopstra en Arjan van Harten. 

 

De Commissaris der Koningin Jacques Tichelaar is sinds mei 2011 voorzitter van het 

SNN. De heer Van Nieuwpoort voert deze functie in de praktijk uit. In het voorjaar van 

2011 is er een verkennend gesprek geweest met de heer Van Nieuwpoort over 

onderwerpen in SNN verband die interessant zouden kunnen zijn voor de AFLO.  

 

De gesprekken met Paul van Eijk, Roel Klopstra en Arjan van Harten gingen 

voornamelijk over de positie van de AFLO, de adviesvraag van het bestuur en de 

mogelijkheden tot ambtelijke informatievoorziening en ondersteuning.  

 

Willem Huizing en Jeroen Akse hebben een presentatie gehouden over 

Energielandschappen, dit onderwerp gaat in 2012 nader besproken worden. Wendy 

Schutte gaat in 2012 een presentatie houden over het initiatief de Koloniën van 

Weldadigheid op de Unesco werelderfgoedlijst te plaatsen.  

 

2.1.7. Overleg met externen 

Noordelijke samenwerking 

Eind 2010 en begin 2011 hebben de voorzitter en de secretaris verkennende 

gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de adviescommissies in Groningen 

en Friesland. Het doel was eventuele samenwerking van de noordelijke 

adviescommissies op het gebied van provinciegrenzen overstijgende onderwerpen.  
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In Groningen is de adviescommissie slapend, en het ziet er niet naar uit dat ze wakker 

gaat worden. In Friesland is een proces gaande om te kijken of de PKKb (Provinsjale 

Kommisje Kritebelied) actiever moet worden of juist slapend moet worden. Op 9 juni 

2011 zijn de voorzitter en secretaris naar Leeuwarden geweest om een vergadering 

van de PKKb bij te wonen, en toe te lichten wat de Drentse aanpak voor de AFLO is. 

Helaas is er in Friesland voor gekozen de commissie ook te laten slapen. 

 

Drents Plateau 

Ook met het Drents Plateau zijn verkennende gesprekken gevoerd. Deze 

verkenningen hebben niet geresulteerd in een verdere samenwerking. 

 

2.1.8. Communicatie 

Voor elke vergadering wordt een advertentie geplaatst in regionale kranten en op de 

website van de provincie. Om de bekendheid verder te vergroten is in 2011 een 

website opgezet, www.provincie.drenthe.nl/AFLO. Op de website staan de 

vergaderstukken, de adviezen en andere relevante informatie. 

 

De vergaderingen van de AFLO zijn openbaar. Dit jaar zijn voor het eerst een aantal 

belangstellenden op de vergaderingen afgekomen. Bij navraag bleek dat het vooral 

de door de AFLO zelf uitgekozen onderwerpen waren waar de belangstelling door 

opgewekt was, namelijk Ruimtelijke inpassing van schaalvergroting in de 

melkveehouderij en Biobased Economy. Ook het onderwerp Energielandschappen 

trok belangstelling. Voor de AFLO zelf is het wennen, de eerste maal deed een van 

de belangstellenden geanimeerd mee met de discussie. In het vervolg worden er 

stoelen voor publiek klaargezet. 

 

 

2.2. Samenstelling 

 

2.2.1. Samenstelling in december 2011 

In december 2011 bestond de AFLO uit de volgende leden: 

 

De heer J. Bruintjes, VDG (gemeente Borger-Odoorn) 

De heer A.W. Hiemstra, VDG (gemeente Hoogeveen) 

Mevrouw M.M. Kool, zuidelijke waterschappen (Reest en Wieden) 

De heer H.R. van der Wal, Noordelijke waterschappen (Hunze en Aa’s) 

De Heer A.F. van Rozen, LTO-Noord 

De heer J. Bosma, KvK Noord Nederland 

De heer R. Hoekstra, Natuur en milieufederatie Drenthe 

De heer B. Jenster, Staatsbosbeheer 

De heer N. Veldkamp, Waterleidingmaatschappij Drenthe 

Mevrouw G. Oosterhuis, Recron Drenthe 

De heer E. Neef, ANWB 

De heer R.A.C.M. Bonnier, op persoonlijke titel 

 

Voorzitter: de heer J.Th. van Nieukerken 

Secretaris: mevrouw R.B. Dingemanse 

 



 7 

 

2.2.2. Mutaties 

In 2011 zijn er een aantal mutaties geweest in het ledenbestand van de AFLO. 

 

De heer G. Klomp is de heer C.H. Oostinga opgevolgd als vertegenwoordiger van 

Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland. Mevrouw G. Oosterhuis is de heer A. 

Weishaupt opgevolgd als vertegenwoordiger van Recron Drenthe. 

De heer R.A.C.M. Bonnier, de vaste vervanger van de heer G. Schouten van 

voormalig ministerie van EZ, is in 2011 met pensioen gegaan. De voorzitter heeft hem 

verzocht aan te blijven als lid van de AFLO op persoonlijke titel. Hij heeft hiermee 

ingestemd. 

De ministeries en rijksdiensten hebben in 2011 te maken gehad met grote 

bezuinigingen. Als gevolg hiervan is in oktober 2011 besloten dat deelname aan 

regionale overleggen gestopt wordt. De leden zijn nog wel op afroep beschikbaar. 

Ook zullen ze aanschuiven bij overleggen als de agendapunten daar om vragen. 

Vandaar dat de ministeries, de rijksdienst voor het cultureel erfgoed en 

Rijkswaterstaat nu agendalid zijn. 

 

2.3  Opkomst 

In 2011 waren 6 vergaderingen gepland. De opkomst is gemiddeld boven de 50%. De 

AFLO telde tot begin november 17 leden. Door het terugtreden van de ministeries is 

het ledental momenteel 13 leden. De opkomst per vergadering is: 

 

21 januari:  59% 

27 mei:  59 % 

15 juli:  29 % 

7 oktober:  47% 

9 november:  69% 

 

De vergadering van 24 augustus is niet doorgegaan omdat van tevoren al duidelijk 

was dat de opkomst zeer laag zou zijn. 
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3. Adviezen en reacties 

 

3.1. Inleiding 

In 2011 zijn 4 adviezen uitgebracht. Ook is er in 2011 een reactie gekomen op een 

aantal, dat in 2010 zijn uitgebracht. De AFLO stelt het zeer op prijs als er gereageerd 

wordt op de gegeven adviezen en is dan ook verheugd dat de provincie in 2011 in alle 

gevallen gereageerd heeft op een gegeven advies. Zie voor adviezen en reacties de 

bijlagen. 

 

3.2. Reactie op adviezen van 2010 

1 december 2010 heeft de AFLO een ongevraagd advies uitgebracht over de 

Demografische Ontwikkeling in Drenthe. Op 21 januari 2011 heeft de AFLO een 

reactie ontvangen van gedeputeerde staten. In de reactie wordt aangegeven dat op 5 

januari 2011 het beleidsadvies “Van Groei naar Bloei”verschenen is. De adviespunten 

die de AFLO aangedragen heeft komen overeen met de in het beleidsadvies 

genoemde vervolgstappen. Voor de uitvoering van het beleidsadvies wordt een 

uitvoeringsprogramma opgesteld. Bij de uitwerking van dit uitvoeringsprogramma 

worden de adviespunten meegenomen en zal de AFLO geconsulteerd worden 

 

3.3. Gevraagde adviezen 

In 2011 heeft de provincie de AFLO tweemaal om een advies gevraagd.  

 

Aanpassing van hoofdstuk 3 van de provinciale omgevingsverordening (POV).  

Inhoud advies (21 januari 2011): 

In 2010 is in het eerste advies op dit onderwerp gezegd dat een eenduidige uitwerking 

van de kernkwaliteiten van groot belang is. Helaas is dat na verwerking van de 

inspraak niet terug te vinden in de POV. Uit de beantwoording van de zienswijzen 

blijkt niet helder welke keuzes gemaakt zijn. De indruk bestaat dat de zaken wat 

ongelukkig op papier gekomen zijn. Er zijn sectoren naast elkaar gezet die bij elkaar 

moeten komen. Dit heeft geleid tot onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. De AFLO 

heeft een selectie gemaakt van de onderwerpen waar bovengenoemde problemen 

optreden. 

 

Op 13 april 2011 heeft de AFLO een reactie ontvangen van gedeputeerde staten. In 

deze reactie schets gedeputeerde staten het verdere verloop van de procedure. 

Provinciale staten hebben twee amendementen aangenomen, deze handelden over 

een invoeging van een ruimte voor ruimte regeling en over het Nationaal Landschap 

Drenthe, namelijk het schrappen van het migratiesaldo nul. Verder is een kaart 

aangepast en is de tekst op punten verhelderd. 

 

Een verzoek tot afwijking van de POV, afkomstig van de gemeente Borger-Odoorn.  

Het verzoek ging om het vestigen van een IHV-bedrijf van 4,7 ha waar de POV 

maximaal een grootte van 2 ha toestaat. Deze vraag tot ontheffing is per e-mailronde 

behandeld. De AFLO was van mening dat er geen aanleiding bestond om tot een 

eigenstandig advies te komen. Dit is door middel van een brief meegedeeld aan 

gedeputeerde staten. 
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3.4. Ongevraagde adviezen 

In 2011 heeft de AFLO 3 ongevraagde adviezen gegeven aan gedeputeerde staten 

en provinciale staten. Hieronder volgt een samenvatting van de adviezen en een 

samenvatting van de reactie van gedeputeerde staten. 

 

Over klimaat- en energiebeleid 

Dit advies is vastgesteld op 21 januari 2011.  

De aanleiding voor dit advies is het feit dat klimaat- en energiebeleid in brede kring 

leeft, maar erg versnipperd is en weinig consistent overkomt. De AFLO geeft het 

provinciebestuur aanbevelingen voor een consistent energie- en klimaatbeleid, een 

meer en breder gedragen overheidsbeleid, klimaatakkoorden, financiële 

arrangementen en lokale opwekking duurzame energie. 

 

7 juli 2011 heeft de AFLO een reactie ontvangen van gedeputeerde staten. 

Gedeputeerde staten deelt de mening van de AFLO over het versnipperd beleid voor 

wat betreft het generieke beeld op het gehele spectrum van partijen. Dit kwam 

mogelijk voort uit het feit dat het hier een nieuw beleidsterrein betreft. Voor Drenthe 

geldt dat de beleidsinzet zoals beschreven in het programma Klimaat en Energie 

consistent is uitgevoerd. Energiebesparing wordt als belangrijk gezien, maar de 

verwachting is dat de belangstelling hiervoor autonoom zal toenemen. De inzet van 

de provincie zal zich vooral richten op beleidsmatige inzet via het 100.000 

woningenplan, communicatie via de MFD en het vervullen van een voorbeeldrol. Wel 

zal projectontwikkeling met betrekking tot energiebesparing op Energie Transitie 

Parken actief ondersteund worden. 

 

Gedeputeerde staten geeft een reactie op de volgende onderdelen van het advies: 

- Een consistent energie- en klimaatbeleid: 

Binnen het collegeprogramma is Klimaat- en Energie als prioritair thema benoemd. 

Het programma Klimaat- en Energie eindigt in 2011 en zal opgevolgd worden door 

een nieuw programma voor de periode 2012-2015. Er wordt in noordelijk verband 

ingezet op een nieuw Energie Akkoord Noord Nederland (EANN). 

- Een meer en breder gedragen overheidsbeleid: 

Programma’s als EANN, het Drentse programma Klimaat en Energie en het 

programma Vitaal Platteland worden waar mogelijk gekoppeld. Er wordt ingezet op 

robuuste projecten op de Energie Transitie Parken Drenthe.  

- Klimaatakkoorden: 

Vanwege bezuinigingen en langjarige verplichtingen aan de Drentse Energie 

Organisatie en het Emmense ATALANTA is er voor gekozen geen generieke 

klimaatcontacten af te sluiten met gemeenten. Er wordt per project bekeken hoe de 

samenwerking met gemeenten kan worden ingevuld. 

- Lokale opwekking duurzame energie: 

Eind 2011 wordt de Drentse Energie Organisatie opgericht. Hierin kunnen 

verschillende samenwerkingsvormen worden ondergebracht, er wordt ingezet op 

robuuste projecten van enige omvang. 

 

Ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij: 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en LTO Noord hebben samen een project 

opgezet om te bekijken op welke wijze de schaalvergroting in de melkveehouderij op 
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een voor de natuur en het milieu èn voor de agrariërs acceptabele manier ingepast 

kan worden in het Drentse landschap. De twee organisaties hebben tijdens een 

vergadering gezamenlijk een interessante presentatie gegeven over dit project. Naar 

aanleiding hiervan heeft de AFLO een advies gegeven. De trekkers van dit 

themaonderwerp waren mevrouw J. van den Berg (vervanger van de heer Hoekstra) 

en de heer Van Rozen. 

 

In het advies wordt beschreven op welke wijze het project ´Smaakmakende 

boerderijen in ´t Olde landschap´ is uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten 

van dit project adviseert de AFLO het provinciebestuur om samen met de VDG een 

vervolgtraject op te starten. Een reactie op dit advies wordt begin 2012 verwacht. 

 

Biobased Economy: 

De themagroep Biobased Economy werd getrokken door de heer Bonnier, bijgestaan 

door de heer Van Rozen en de heer Bosma. Ondanks dat de leden het lastig vonden 

op een zo algemeen en breed onderwerp te adviseren, is besloten dat toch te doen 

omdat het een erg actueel onderwerp is waar door de provincie nog geen 

richtinggevend beleid voor is opgesteld. 

 

In het advies wordt een beeld geschetst van de rijksdoelen, de Drentse aanpak en het 

toekomstbeeld van Biobased Economy. De AFLO heeft het provinciebestuur 

geadviseerd om hun eigen rol in kaart te brengen, en heeft daar een aantal 

aanbevelingen voor gedaan. Een reactie op dit advies wordt begin 2012 verwacht. 

 

3.5. Relevante thema’s uit de voorjaarsnota 

Een stagiair van de provincie Drenthe, Erik Deenen, heeft de voor de AFLO relevante 

onderwerpen uit de voorjaarsnota op een rij gezet. De onderwerpen waarvan Erik en 

de AFLO vinden dat ze vooral aandacht moeten krijgen zijn transparantie: welke 

partijen spelen welke rol, en de rol van de provincie in de regionale opgave en 

integratliteit: hoe kan de provincie ervoor zorgen dat partijen bij elkaar komen, dat de 

belangen van de bevolking gewaarborgd worden, hoe kan de proactiviteit van de 

provincie in deze onderwerpen bevorderd worden. 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen: 

 

1. Advies aan GS over H3 POV 

2. Advies aan PS over H3 POV 

3. Reactie GS op advies H3 POV 

4. Reactie PS op advies H3 POV 

5. Brief aan GS bij advies klimaat- en energiebeleid 

6. Brief aan PS bij advies klimaat en energiebeleid 

7. Advies klimaat- en energiebeleid 

8. Reactie GS op advies klimaat- en energiebeleid 

9. Reactie PS op advies klimaat- en energiebeleid 

10. Brief aan GS bij advies ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij 

11. Brief aan PS bij advies ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij 

12. Advies ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij 

13. Brief aan GS bij advies biobased economy 

14. Brief aan PS bij advies biobased economy 

15. Advies biobased economy 

16. Presentatie Erik Deenen 
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Onderwerp: advies op ruimtelijke inpassing schaalvergroting in de melkveehouderij

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een advies op het door de AFLO behandelde themaonderwerp:
ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij.

Graag willen we van u vernemen wat u met dit advies gaat doen, zowel inhoudelijk als
procesmatig. U zou ons verplichten indien u naar ons reageert voor onze

eerstvolgende vergadering, welke zal plaatsvinden op 27 januari 2012.

Hoogachtend,

/_s
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Assen, 23 november 2011

Behandeld door mevrouw R.B. Dingemanse (0592) 36 58 36

Onderuverp: advies ruimtelijke inpassing schaalvergroting in de melkveehouderij

Geachte voorzitter en leden van de Statencommissie,

Hierbij ontvangt u een advies op het door de AFLO behandelde themaonderwerp:

ruimtelijke inpassing van de schaalvergroting in de melkveehouderij.

Bijgaand advies hebben we tevens voorgelegd aan het college van GS. We hebben

hen gevraagd om voor onze eerstvolgende vergadering, op 27 januari 2012, aan de

AFLO te laten weten watzij, zowel inhoudelijk als procesmatig, met bijgaand advies

willen gaan doen.

Hoogachtend

Mr. J rn. van N ieukerken

voorzitter AFLO
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RUIMTELIJKE INPASSING SCHAALVERGROTING IN DE MELKVEEHOUDERIJ

Een advies van de AFLO

Aanleiding
Landbouw en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De huidige schaalvergroting in de

melkveehouderij heeft dan ook invloed op het Drentse landschap. Voor LTO Noord en de Natuur en

Milieufederatie Drenthe vormde dit de aanleiding voor het starten van een gezamenlijk project. Doel

van het project'Smaakmakende boerderijen in't Olde landschap' was een Drentse aanpak te

ontwikkelen voor schaalvergroting in de melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteit.

Melkveehouderijbedrijven als logisch onderdeel van het landschap.

Drentse aanpak
Het project is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een drietal voorstellen voor een Drentse

aanpak:

1. Regierolgemeente
De gemeente vervult een belangrijke rol in de schaalvergroting en zou daarom de regierol moeten

oppakken als het gaat om het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Zij is verantwoordelijk voor de

bestemmingsplannen en de bouwvergunningen en daarmee voor ruimtelijke kwaliteit in de
gemeente. Zij is vanaf het eerste idee op de hoogte (kunnen prikkelen), gedurende het proces

betrokken (kunnen toetsen, maar ook adviseren en meedenken) tot en met de uitvoering
(handhaven).

De huidige rol is vaak een toetsende. De regierol voor ruimtelijke kwaliteit vergt een andere

houding en werkwijze van gemeenten. Het is van belang dat de gemeente in het begin van het
proces de ondernemer een helder Programma van Eisen geeft dat uitnodigt tot het realiseren van

ruimtelijke kwaliteit. Een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied, zoals diverse gemeenten nu al

hebben, kan een onderdeel vormen van zo'n PvE.

2. 'Bouwteam'
Uit praktijkcases die zijn uitgevoerd in het kader van het project is gebleken dat
keukentafelgesprekken waarbij de ondernemer, een landschapsarchitect, architect en de
gemeente gezamenlijk schetsontwerpen maken meenruaarde hebben. Een onafhankelijk
'bouwteam'zou kunnen borgen dat deze kennis en ervaringen ook bijtoekomstige plannen voor

schaalvergroting in de melkveehouderij worden ingebracht. De verwachting is dat voorzetting van

de keukentafelaanpak leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit én snellere procedures.

De gemeente kan de ondernemer adviseren om het bouwteam in te schakelen. Onder
verantwoordelijkheid van de gemeente vindt dan op het bedrijf een aantal keukentafelgesprekken



plaats. Het is niet de bedoeling om zo'n bouwteam bij elke uitbreiding in te schakelen. Het is aan
de gemeente om in te schatten of inschakelen van het bouwteam in een bepaalde situatie zinvol
is.

Het idee is dat het bouwteam ondernemers in het voorstadium begeleidt bij de planvorming. Het
Programma van Eisen van de gemeente moet hiervoor de basis bieden. Een bouwteam maakt
een eerste inrichtingsschets en doet aanbevelingen met betrekking tot landschappelijke inpassing

en ontwerp van gebouwen. Voor de daadwerkelijke uitwerking zal de ondernemer eventueel zelf
nog een landschapsarchitect en/of architect moeten inhuren.

3. Van bouwblok naar bouwkavel
Het strikt vasthouden aan een maximale oppervlakte van het bouwblok en de

voorkeursuitbreidingsrichtingen in het bestemmingsplan kunnen leiden tot bouwplannen met een
gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. Voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is ruimte nodig.

Daarbij is er niet zo zeet meer oppervlakte bebouwing nodig, maar juist meer ruimte om de
gebouwen, sleuf- en mestsilo's goed ten opzichte van elkaar te kunnen situeren en erfbeplanting

aan te kunnen leggen. ln feite moeten we van een agrarisch bouwblok naar een agrarische

bouwkavel. Slechts een bepaald percentage van deze bouwkavel mag bebouwd worden, maar er
is wel meer ruimte voor het realiseren van een goede erfrichting.

ln de voorstellen voor een Drentse aanpak van schaalvergroting in de melkveehouderij is op het lokale

uitvoeringsniveau een regierol voor de gemeente voorzien. Deze voorgestelde Drentse aangak zal
echter eerst nog moeten worden geTmplementeerd en worden omgezet in beleid van de diverse
gemeenten. ln dit kader is het wenselijk om in 2012 met een aantal gemeenten ervaringen op te doen
met de voorgestelde aanpak. De provincie Drenthe kan hierbij een aanjagersrol vervullen, meedenken

en deskundige inbreng leveren. Bovendien zou de provincie in samenwerking met de VDG de

uitwisseling van kennis en ervaring tussen Drentse gemeenten kunnen faciliteren.

De AFLO adviseert het provinciebestuur het vofgende:

De AFLO adviseert de provincie om in2012 in samenwerking met de VDG een vervolgtraject rond de
ruimtelijke inpassing van schaalvergroting in de melkveehouderij op te zetten. LTO Noord, de Natuur

en Milieufederatie Drenthe en eventuele andere partners kunnen hierin meedenken en deskundige
inbreng leveren. Mogelijke onderdelen van dit traject zijn:

. Opdoen van ervaringen met voorgestelde Drentse aanpak in 2 à 3 gemeenten

o Een aantal ambtelijke werkbijeenkomsten voor alle Drentse gemeenten gericht op uitwisseling
van kennis en ervaringen

Dit advies is vastgesteld in de vergadering van de AFLO op 9 november 2011
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Ondenverp: advies biobased economy

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een advies op het door de AFLO behandelde themaonderwerp:

biobased economy.

Graag willen we van u vernemen wat u met dit advies gaat doen, zowel inhoudelijk als
procesmatig. U zou ons verplichten indien u naar ons reageert voor onze

eerstvolgende vergadering, welke zal plaatsvinden op 27 januari 2012.

Hoogachtend,
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Onderwerp: advies biobased economy

Geachte voorzitter en leden van de Statencommissie,

Hierbij ontvangt u een advies op het door de AFLO behandelde themaonderwerp:

biobased economy.

Bijgaand advies hebben we tevens voorgelegd aan het college van GS. We hebben

hen gevraagd om voor onze eerstvolgende vergadering, op 27 januari 2012, aan de

AFLO te laten weten watzij, zowel inhoudelijk als procesmatig, met bijgaand advies

willen gaan doen.

Hoogachtend,

/_
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BIOBASED ECONOMY

Een advies van de AFLO

Aanleiding
De Biobased Economy mag zich verheugen in een steeds groter wordende belangstelling van

wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers. Biomassa is het basismateriaal voor voedsel,

constructiemateriaal, vezels, chemische producten en wordt ook nog als energiedrager
gewaardeerd.

Doelen
Op rijksniveau is een interdepartementaalwerkprogramma samengesteld, gericht op een op

biomassa gebaseerde economie. Recent (14 juni 201 1) is het rapport " Een punt op de horizon" I

verschenen. ln dit rapport wordt vanuit 6 topsectoren een aanzet gepresenteerd voor een

intersectoraal Businessplan Biobased Economy. Deze topsectoren zijn chemie, agrofood,

tuinbouw incl" uitgangsmaterialen, logistiek, energie en water. Als belangrijke doelen worden

genoemd:

- groene grondstoffen (voor chemie en materialen);

- veiligevoedselvoorziening;
- het sluiten van kringlopen;
- efficiënte en geïntegreerde landbouw/industriesystemen.

Om deze doelen te kunnen waarmaken moet aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan,

waaronder een passend fiscaal regime, financieringsmogelijkheden, innovatieve spirit en een hoge

kwaliteit van kennisinstellingen.

Naast technische ontwikkelingen c.q. oplossingen is het nodig om aandacht te geven aan

infrastructuur, logistiek en marktontwikkelingen. Daarnaast zullen er veranderingen in

overheidsregulaties nodig zijn, omdat de huidige regelgeving vooral oliegebaseerd is. O.a. worden

de regelgeving voor agrarische mest- en reststoffen in het rapport genoemd (hergebruik van

mineralen uit biomassa zoals struviet (fosfaat) en digestaat). Ook de doorlooptijd van (o.a.

provinciale) vergunningverlening wordt als belangrijk zorgpunt in het rapport genoemd.

Aandacht op regionaal niveau
Naast de aandacht van het rijk wordt op regionaal niveau de interesse voor de ontwikkeling van

een 'groene' economie steeds groter. Ook in Noord Nederland wordt druk gewerkt aan het in kaart

brengen van de mogelijkheden van de Biobased Economy voor een - op duurzame basis

georiënteerde noordelijke economie.



Er is een (voorlopige) roadmap Biobased Economy voor Noord Nederland 2. Hierin zijn de
volgende doelstell ingen geform uleerd :

- vergroening van bestaande producten en processen;

- identificeren van nieuwe productmarkt combinaties op snijvlak van agro, food, papier en

chemie;
- bioraffinage en het sluiten van ketens.

De provincie Drenthe heeft als belangrijke vergunningverlener in dit traject een eigen rol in te
vervullen.

Drentse aanpak
Specifiek op Drenthe gericht kan worden geconstateerd, dat in deze provincie recent is
geïnventariseerd welke (onderzoek)initiatieven al aanwezig zijn en waar de kansen op
ontwikkeling van de groene economie groot zijn.

Het cluster chemie in ZO Drenthe en vooral in Emmen is als zeer interessant en kansrijk
gekwalificeerd. De technologiekennis op het terrein van de kunstvezels is groot en vervanging van
oliegebaseerde grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen is een realistísche optie.

Ook op andere onderdelen van de groene economie worden vorderingen gemaakt met kansen
binnen de provincie Drenthe:

- groen gas door vergisting van reststoffen/afual op agrarische bedrijven;
- fundamenteel onderzoek bij de universiteit Wageningen is onder meer gericht op het door

planten produceren van bouwstenen voor de chemische industrie. Een voorbeeld daarvan
is de productie van het organisch zuur itacon en het aminozuur lysine in aardappelplanten.
Dit zijn beide belangrijke platformchemicaliën;

- onderzoek naar de mogelijkheden die de algenteelt biedt.

Ervan uitgaande dat de ontwikkeling van nieuwe producten en processen binnen een afzienbare
termijn economisch belangrijke kansen gaat bieden is de vraag -overeenkomstig het topsectoren
rapport - of naast alle reeds geëntameerde onderzoeken er ook voldoende aandacht wordt
besteed aan de noodzakelijke ruimtelijke en milieutechnische randvooruaarden, waarbinnen deze
groene economie zich kan manifesteren.

Toekomstbeeld
De mogelijke verschijningsvormen van biobased activiteiten zullen in de komende jaren in kaart
gebracht moeten worden. Omdat het veelal om lokale en niet onderling afgestemde initiatieven
gaat kan voor de provincie een rol weggelegd zijn om dit soort activiteiten te coördineren en

eventueel te regisseren richting nationale programma's. Maar ook kan de provincie een bijdrage
leveren aan regionale c.q. lokale initiatieven door zich op de hoogte te stellen van de nationale
programma's en ontwikkelingen en de mogelijkheden daarin te vertalen naar de Drentse situatie.

Door de Kamer van Koophandel Noord Nederland is een opdracht gegeven aan de economische
faculteit van de universiteit Groningen om een rapport uit te brengen over de kansrijkheid van
clusterbeleid. Ook is gevraagd om eventuele bottlenecks op vergunninggebied in kaart te brengen
Het rapport hierover zal binnenkort verschijnen.

De AFLO is van mening, dat er op korte termijn aandacht van het provinciaal bestuur nodig is om

vragen op ruimtelijk en milieutechnisch gebied binnen de Biobased Economy tijdig te kunnen

2



beantwoorden en - zo nodig- ook tijdig maatregelen te kunnen treffen om zo geen kansen te

missen op het realiseren van economisch interessante en duurzame activiteiten.

De AFLO adviseert het provinciebestuur het volgende:

De AFLO adviseert de provincie om de eigen rol verder in kaart te brengen

Te denken valt hierbij aan het volgende:
- vraagstukken op ruimtelijk en milieugebíed, zoals nieuw benodigde ruimte voor de

productie en vervoer van groen gas (buisleidingen, vergisters);

- vragen over de ruimtelijke consequenties van de industriële voorverwerking van biomassa

op een agrarisch bedrijf. Passen dergelijke activiteiten in de vigerende

bestemmingsplannen?;
- het coördineren en regisseren van onderlinge afstemming van veelal lokale initiatieven;

- het leveren van een bijdrage aan lokale en/of regionale initiatieven door ontwikkelingen en

mogelijkheden uit nationale programma's te vertalen naar de Drentse situatie.

Dit advies is vastgesteld in de vergadering van de AFLO op 9 november 2011

r. Het rapport: Een punt op de horizon. Aanzet voor een intersectoraal Businessplan Biobased Economy, van de werkgroep

Businessplan Biobased Economy, bestaande uit leden van de Topsectoren Chemie, Tuinbouw en Uitgangsmateriaal,

Agrofood, Energie en Life Sciences, 14 juni 201 1.
2. Deze roadmap is nog in concept, hij wordt gemaakt onder redactie van de NOM.
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Aan de Adviescommissie voor de Leefomgeving Drenthe 

 

In de commissievergadering van 15 juli 2011 is mij gevraagd een advies te schrijven over thema’s en 

discussiepunten die in de commissie besproken kunnen worden. In deze notitie doe ik verslag van 

mijn bevindingen. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van informatie uit verschillende bronnen: de 

Omgevingsvisie Drenthe, de Voorjaarsnota, kennis vanuit mijn opleiding Technische Planologie en 

zaken die ik tijdens mij stage bij de Provincie Drenthe heb gezien en gehoord.  

 

Het overzicht van ideeën hieronder is zeker niet volledig en zal in de commissie moeten worden 

uitgewerkt. Als nieuwkomer in de organisatie is mijn inzicht in de Drentse ruimtelijke ontwikkeling 

beperkt. Daarom kunnen er adviezen staan die allang zijn opgepakt of die beter passen op een 

andere plek in het Drentse ruimtelijk bestuur. Toch hoop ik hierbij met een frisse blik een handvat te 

kunnen geven voor de verdere invulling van de AFLO Drenthe.  

 

Het advies bestaat uit 4 thema’s. Per thema geef ik een aantal adviezen. Ik leid ze in met een stukje 

waarneming uit theorie en praktijk, waarna in de blauwe kaders concrete punten worden genoemd om 

te behandelen in de AFLO. 

 

1. Provincie Drenthe: regionale regie 

2. Positionering van de AFLO en andere gebiedspartners in de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 

3. Ruimte, water, klimaat en energie 

4. Partijen verleiden om te investeren in de regio 

 

Erik Deenen, stagiair Ruimtelijke Ontwikkeling 

Assen, augustus 2011 

 

 

1. Provincie Drenthe: regionale regie 

We leven in financieel onzekere tijden. Op mondiaal schaalniveau, waar valuta en beurskoersen 

elkaar meenemen in een negatieve spiraal. In Europa, dat kampt met de onzekerheid over de 

gezamenlijke munt. Nationaal, waar flinke bezuinigingen op stapel staan. En ook in onze provincie: de 

Voorjaarsnota (2011) ademt bezuinigingen en deze zijn eerder structureel dan tijdelijk van aard. Deze 

ontwikkelingen hebben veel invloed op de ruimtelijke ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld minder geld voor 

natuur- en gebiedsontwikkeling. Nieuwbouwprojecten worden afgeslankt en afgewaardeerd.  

 

Het Rijk richt zich in sterke mate op de internationale concurrentiepositie, economische topsectoren en 

de grote stedelijke regio’s in de Randstad en Brabant. De provincie Drenthe komt in de op economie 

gerichte ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) nauwelijks voor. Zie ook de kaart in 

figuur 1. Wel krijgt de regio steeds meer vrijheid van het Rijk om zelf keuzes te maken en zich als 

zelfstandige regio te ontwikkelen.  

 

In de Omgevingsvisie Drenthe (2010) worden de kaders gegeven voor de ruimtelijke ontwikkeling in 

de komende jaren. De missie luidt: “Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen 

van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten”. Identiteit, aantrekkelijkheid en ruimtelijke 

kwaliteit zijn voor de provincie belangrijke waarden. De provincie krijgt een rol als gebiedsregisseur, 

en moet haar eigen perspectieven en belangen benoemen. “De provincie doet dit op basis van 

gelijkwaardigheid met en vertrouwen in haar partners”.  

 



Het voorgaande leidt bij mij tot de volgende conclusies: (1) de provincie zoekt een nieuwe rol, en (2) 

de regio wordt steeds belangrijker. In diverse verbanden is het aan de provincie Drenthe om zich te 

profileren, kansen te creëren, te regisseren, enthousiasme te stimuleren en om mensen bij elkaar te 

brengen. De provincie moet ruimtelijke kwaliteit voor de lange termijn veiligstellen. Daarbij is het 

zoeken naar het juiste schaalniveau om processen effectief te laten verlopen. Het ontwikkelen van 3 

Drentse regio’s voor gebiedsontwikkeling en regionale afstemming op de woningmarkt past in deze 

trend. En programma’s als Atelier Mooi Drenthe en het XploreLab zijn methoden om vooraan in het 

proces een rol te spelen, en om via kennis en inspiratie te sturen op uitvoering van het ruimtelijk 

beleid.  

 

Advies: de AFLO kan regionale opgaven signaleren en onder de aandacht brengen. Dat kan zij doen 

buiten de bestaande bestuurlijke en politieke verhoudingen, en over  geografische grenzen heen. 

Daarmee prikkelt zij de provincie om grensoverschrijdend en innovatief te zijn. Daarnaast kan de 

AFLO peilen hoe de samenwerking met gebiedspartners verloopt, en of de provincie haar rol op een 

effectieve manier invult.  

 

 
 FIGUUR 1 //  kaart Noord-Nederland in de Concept Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) 

 



Naast regionalisering is er binnen de ruimtelijke ordening sprake van kanteling van het Huis van 

Thorbecke. De traditionele verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk, provincie en gemeenten 

vervaagt. Er vinden steeds meer activiteiten plaats in governance-netwerken, waarin verschillende 

overheden en maatschappelijke partners deelnemen aan gebiedsontwikkeling. Er kan een 

‘bestuurlijke spaghetti’ ontstaan, waarbij processen steeds meer buiten de bestaande politieke kaders 

om plaatsvinden. De gedachte dat de democratische legitimiteit van de plannen wel volgt uit de 

vierjaarlijkse verkiezingen, gaat dan niet meer op. Er is behoefte aan nieuwe vormen van participatie 

en voldoende transparantie, om een sfeer van ‘achterkamertjespolitiek’ te voorkomen.  

 

Deze en andere interessante gedachten komen aan bod in het boek Een plan dat werkt, van Maarten Haijer, Dirk 

Sijmons en Fred Feddes (Nai uitgevers, 2006).  

 

Advies: de AFLO toetst het democratisch gehalte van de ruimtelijke processen in Drenthe. Vinden 

burgers dat ze voldoende kunnen participeren in / invloed hebben op de ruimtelijke ontwikkeling van 

de provincie?  

 

 
  FIGUUR 2  //  Een plan dat werkt; ontwerp en politiek in regionale planvorming 

 

Er is een nieuwe Omgevingswet op komst (medio 2013, aangekondigd in de Beleidsbrief Eenvoudig 

Beter van I&M). De decentralisatie van beleid wordt doorgezet: “In het bieden van ruimte voor 

decentrale normering en afweging zit besloten dat er verschillen kunnen ontstaan in de 



beleidsuitkomsten tussen de gemeenten of provincies. Ik zie daarin kansen voor onderscheidende 

kwaliteit.”  

 

Advies: de commissie kan onderzoeken wat de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet zijn, en of de 

Omgevingsverordening moet worden aangepast naar aanleiding van wegvallend Rijksbeleid. Hoe 

moet de provincie straks omgaan met ‘onderscheidende kwaliteiten’ van gemeenten? Wat gaat de 

provincie inbrengen in IPO-verband?  

 

 

2. Positionering van de AFLO en andere gebiedspartners in de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 

Ruimtelijke ontwikkeling is een ingewikkeld proces, waarin vele actoren zoeken naar een manier om 

hun belangen onder de aandacht te brengen. Daarbij zijn er gezamenlijke ambities, maar ook 

knelpunten. Om deze te kunnen opsporen, is het van belang om inzicht te hebben in de rollen en 

posities van partijen in het netwerk.  

 

Advies: maak een schematisch overzicht van de ruimtelijke ‘bestuursstructuur’ in Drenthe, zodat voor 

interne en externe partners snel duidelijk wordt hoe het zit met (bestuurlijke) verhoudingen en 

belangen. Planologie is voor een groot deel communicatie, en daarbij is inzicht in het stakeholder-

netwerk van cruciaal belang.  

 

Positionering is ook van belang voor de AFLO zelf, zodat zij zich met de juiste vraagstukken ‘bemoeit’. 

De AFLO is er om te adviseren op strategisch niveau. In de trits strategisch-tactisch-operationeel gaat 

deze over visievorming op de lange termijn, over het ‘gewenste maatschappelijke systeem’.  

 

Advies: de commissie richt zich op langetermijndoelen en -effecten in het provinciaal beleid, en kijkt 

daarmee over de grenzen van bestuurlijke periodes heen. Wanneer bepaalde doelen op politiek of 

ambtelijk niveau lijken te verwateren, kan de AFLO met een inspirerend advies proberen deze weer op 

de agenda te krijgen. De commissie zou een lijst kunnen opstellen van realistische langetermijn-

doelen, en het beleid periodiek daaraan toetsen.  

 

 
FIGUUR 3  //  strategisch beleid 

 

 



3. Ruimte, water, klimaat en energie 

Ruimtelijke ontwikkeling raakt direct aan grote thema’s als water, klimaat en energie. Deze 

beleidsvelden zijn erg actueel, en vragen op alle niveaus om aandacht en actie.  

 

Op nationaal niveau wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen water en ruimte. Nieuwe 

instrumenten als de Watertoets en de Waterkansenkaart moeten ervoor zorgen dat waterbelangen 

een plek krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling. In de literatuur wordt wel gesproken over de 2 werelden 

(ook wel beleidsarrangementen genoemd) van ruimte en water: de ruimtelijk ordenaars zouden vooral 

gericht zijn op ‘goede ruimtelijke ordening’, en de waterbeheerders op ‘water keren’. Ruimtelijk 

ordenaars redeneren in vierkante meters, waterbeheerders in kubieke meters. Door een veranderend 

klimaat zullen waterteveel en droogte vaker overlast geven. Deze vragen om een nieuwe vorm van 

watermanagement, zowel in de stad als op het platteland. Water moet ruimte krijgen.  

 

Advies: de gebiedspartners in de AFLO kunnen nagaan hoe het in Drenthe gesteld is met de 

‘verwatering van de ruimtelijke ordening’ en de ‘verruiming van het waterbeheer’. Zij signaleren 

knelpunten en mogelijkheden voor verbetering, en kunnen de provincie adviseren in de rol die zij kan 

spelen op het gebied van water en ruimte. Werken de partners goed samen, en worden gezamenlijke 

doelen bereikt? En tot slot: wordt de kennis over ‘water, ruimte en klimaat’ opgepakt in het beleid?  

 

 

FIGUUR 4 //  actieprogramma water en ruimte (http://www.waterenruimte.nl/voorpagina.asp)  

 

 
FIGUUR 5 //  onderzoeksprogramma klimaat voor ruimte (http://klimaatvoorruimte.klimaatonderzoeknederland.nl/)  

 

Windenergie is op dit moment een beladen thema aan het worden in Drenthe, en brengt een grote 

maatschappelijke discussie op gang. Een discussie die hard nodig is, want energie raakt ons allemaal 

en de komende decennia zullen op dat gebied in het teken staan van transitie. Op strategisch niveau 

zijn er al stappen gezet, en worden nut en noodzaak ook onderkend. De overgang naar tactisch en 

operationeel beleid roept weerstand op, Not In My BackYard. Gevoeligheden die niet tot mogen leiden 

tot blikvernauwing.  

 

In de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) wordt Noord-Nederland aangewezen als 

Energy-port. Daarmee wordt de lijn gevolgd die met programma’s als Energy Valley en Grounds for 

Change is ingezet. Onze regio wil een grote speler worden op de Nederlandse energiemarkt, om zich 

daarmee internationaal te kunnen profileren.  

 

Advies: de AFLO houdt het thema energie hoog op de agenda, onder andere door de Grounds-for-

Change-filosofie levend te houden. De commissie controleert of er sprake is van “zorgvuldige 

landschappelijke inpassing, heldere communicatie en informatieverstrekking en transparante 

besluitvorming.” (Omgevingsvisie 2010).  

 



 
    FIGUUR 6 //  Grounds for Change 

 

 

4. Partijen verleiden om te investeren in de regio 

Zoals hiervoor is aangegeven veranderen de financiële kaders voor het beleid. In de ruimtelijke 

ontwikkeling zal privaat en lokaal geld steeds belangrijker worden. Naast enkele dragers (de steden, 

landbouwgebieden) is er in Drenthe veel kleine economie. Op de schaal van Drenthe dragen kleine 

initiatieven in belangrijke mate bij aan de ruimtelijke ontwikkeling: Drentse schaal, naoberschap en 

menselijke maat in de Omgevingsvisie 2010. Daarom moeten mensen worden verleid om hun geld te 

besteden en te investeren in de regio. Daarbij speelt het imago van de provincie een belangrijke rol: 

voordat mensen investeren, moeten ze weten wat de provincie te bieden heeft. Particulier 

opdrachtgeverschap verdient in Drenthe een goede kans, waarbij mensen in staat moeten worden 

gesteld om mooie plekken te creëren voor wonen en leven. Een inspiratiebron hierbij kan zijn LILA en 

de planologie van de contramal van Evelien Hermans en Gert de Roo (2006). Zij schrijven over het 

vermarkten van de noordelijke rust en ruimte, “en zo de eigen waarde en eigenwaarde van Noord-

Nederland te versterken”. Kunnen we hier ook iets mee in tijden van economische stagnatie? 

 

Advies: de AFLO onderzoekt welke rol de provincie kan spelen in de kleinschalige ruimtelijke 

economie. Daarbij ze signaleert de knelpunten tussen particulier en overheid, en tussen initiatief en 

uitvoering.  

 

De provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om ruimtelijke kwaliteit. De definitie van ruimtelijke 

kwaliteit is niet eenduidig en verschilt per gebied en type ontwikkeling. Vaak worden gebruikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde genoemd als belangrijke indicatoren. Met de belevingswaarde 

zit het in Drenthe wel goed: de rust, ruimte en natuur worden gewaardeerd. Maar voor de gebruiks- en 

toekomstwaarde zijn ook nieuwe ontwikkelingen nodig. Deze kunnen weleens op gespannen voet 

staan met de idylle. Ruimtelijk ontwerp kan een bijdrage leveren om de spanning weg te nemen en 

kwaliteiten toe te voegen.  

 

Op strategisch niveau heeft ruimtelijk ontwerp het vermogen om een verhaal te vertellen, om te laten 

zien wat de provincie is en wat er kan. Met ontwerpend onderzoek en goede verhalen kan Drenthe 

inspireren, aandacht trekken en verleiden.  

 

Advies: trek lessen uit het proces van de Eo Wijersprijsvraag in de Veenkoloniën. Hoe gaat het proces 

verder in de uitvoeringsfase? Wat zijn de effecten van dit project voor de regio, en kan ontwerpend 

onderzoek ook in andere regio’s worden ingezet?  
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